
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 2  

         

   
Názov: Všetkým známym záujemcom/uchádzačom 

   Sídlo:  

   

Kor. 

adresa: 
 

         

   v Nových Zámkoch, dňa 19.3.2020 

         

Identifikácia verejného obstarávateľa: Identifikácia verejného obstarávania: 

Názov: Obec Beladice Názov zákazky: 

Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice ZBERNÝ DVOR BELADICE 

IČO: 00 307 769 Druh zákazky: Práce 

         
Vážený záujemca/uchádzač! 

 

Zasielame Vám odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov  č. 2, o ktoré požiadal jeden 

zo záujemcov. 

 
Otázka: 

Dobrý deň, v rámci verejného obstarávania „ZBERNÝ DVOR BELADICE“ žiadame o vysvetlenie, z 

akého dôvodu verejný obstarávateľ neumožňuje účasť uchádzačov na otváraní ponúk. 

Neverejné otváranie ponúk v kombinácii s listinnou formou predkladania ponúk vnáša do procesu 

verejného obstarávania značnú právnu aj faktickú neistou a dôvodné obavy z potenciálnej manipulácie 

v rámci verejného obstarávania; v tejto súvislosti upozorňujeme, že aj keď ZVO niektoré povinnosti 

obstarávateľom priamo neukladá, stále je verejný obstarávateľ povinný postupovať v súlade s 

princípmi verejného obstarávania, v danom kontexte najmä princípmi transparentnosti a 

proporcionality, a v rámci proporcionality predovšetkým postupovať analogicky podľa ZVO (napr. 

otvárať ponuky verejne, resp. umožniť prítomnosť uchádzačov pri otváraní ponúk). 

 

V prípade odpovede verejného obstarávateľa, ktorá nebude primerane zdôvodňovať namietané 

skutočnosti, obrátime sa so žiadosťou o prešetrenie postupu verejného obstarávateľa na riadiaci 

orgán, Úrad pre verejné obstarávanie, prípadne na orgány činné v trestnom konaní. 

Odpoveď: 

 

Cieľom právnej úpravy zavedenej do § 117 zákona o verejnom obstarávaní bolo stanovenie 

základných zásad zadávania zákaziek s nízkou hodnotou bez potreby ďalšej podrobnej úpravy 

procedurálneho postupu, ktorý je potrebné aplikovať. Metodická prax úradu konštantne poukazuje 

na skutočnosť, že zákon pri zadávaní tohto typu zákaziek neurčuje (takmer) žiadny formalizovaný 

postup.  



Verejný obstarávateľ by mal však postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp 

hospodárnosti a efektívnosti, pričom k bližšej špecifikácii procedurálnych pravidiel spravidla 

dochádza v interných smerniciach, či riadiacich aktoch konkrétnych verejných obstarávateľov. 

Súčasťou týchto pravidiel môžu byť práve postupy týkajúce sa zverejňovania alebo zasielania výziev 

na predkladanie ponúk, určovania lehôt na predkladanie, spôsobu komunikácie a predkladania ponúk 

a pod. Je teda na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké konkrétne pravidlá si pre zadávanie 

zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť 

predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných 

možností verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ je predovšetkým povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a 

hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Postup verejného obstarávateľa v 

predmetných zákazkách teda závisí od podmienok, ktoré si pri ich zadávaní nastaví. Od zvoleného 

postupu verejného obstarávateľa sa následne odvíja aj postup hospodárskeho subjektu-záujemcu o 

takúto zákazku. Verejnému obstarávateľovi zákon ukladá povinnosť zabezpečiť dodržanie princípov 

rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Snahou je teda vytvoriť rovnaké príležitosti pre všetky 

podniky, ktoré prejavia záujem o danú zákazku.  

Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný 

obstarávateľ aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa verejný obstarávateľ v prípade zadávania zákazky „ZBERNÝ DVOR 

BELADICE“ rozhodol uplatniť neverejné otváranie ponúk. Vzhľadom na momentálnu situáciu 

ohľadom šírenia nákazy COVID – 19, verejný obstarávateľ na svojom rozhodnutí trvá a otváranie 

ponúk sa bude konať neverejne dňa 25.3.2020 o 11:00 hod tak, ako bolo uvedené vo Výzve na 

predkladanie ponúk – oprava zo dňa 12.3.2020. 

 
 

Týmto vysvetlením nedochádza k žiadnej zmene súťažných podkladov či doplneniu Výzvy na 

predkladanie ponúk, ide o  zodpovedanie otázok na základe žiadosti o vysvetlenie.  
 

    

Uvedené dávame na vedomie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.    

         

S pozdravom        

     Mgr. Erika Nezvalová - manažér VO 

         

         

         

         

         

         

         


